
 

 
 

Sylvia Magicová: Practical Uses of Technology in the Classroom 
 

Vyučujem Informatickú výchovu na Základnej škole Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji. 

V auguste 2019 som sa po prvý krát zúčastnila odborného učiteľského tréningu v rámci programu 

Erasmus+ v anglickom meste Canteburry v južnom Kente na juhovýchode Anglicka. Túto príležitosť si 

veľmi cením, pretože som mala možnosť dozvedieť sa o nových možnostiach v oblasti Informačných a 

komunikačných technológií (IKT), ale si taktiež obnoviť konverzáciu v anglickom jazyku. Školenie mi 

rovnako dalo šancu vidieť pekné nové  miesta v okolí, spoznať nových ľudí a vymeniť si s nimi názory 

a postrehy zo školenia, aj vypiť si spolu anglický čaj. 

 

Môj týždňový program bol zameraný na praktické využitie technológií v triede, resp. na hodinách 

vyučovania – Practical uses of Technology in the Classroom. Celým odborným tréningom nás viedol 

skúsený školiteľ Amadeu Marin, anglický školiteľ, ktorý momentálne pôsobí v Španielsku. Odborník  

na nové vyučovacie technológie a aplikácie, ako aj metódy na bezpečné používanie internetu 

a všeobecne na vytváranie vyučovacích hodín založených na IKT.  

Hneď v úvode ma zaujala aplikácia BlackChannelChat, ktorý slúži ako triedny komunikačný nástroj, 

kde učiteľ vytvorí triedu, tzv. e-triedu a pozve do nej žiakov. Po prihlásení sa do triedy a akceptovaní 

požiadavky o prijatie do skupiny, tak môžu všetci účastníci e-triedy zdieľať spoločne zadané úlohy, 

vymieňať si svoje postrehy, obrázky a iné súbory. Učiteľ má po celý čas  dohľad nad komunikáciou 

a pokiaľ by sa mu niektoré skutočnosti zdali nevhodné, môže konkrétneho žiaka/čku zablokovať, ako 

aj celú triedu. V tom prípade nebudú môcť prispievať do diskusie a budú  využívať e-triedu len ako 

informačný/čítací kanál.  

 

Na veľmi podobnom princípe funguje aj aplikácia Evernote. Slúži na ukladanie rôznych zápiskov počas 

dňa, zdieľanie dokumentov, nápadov, webových stránok a na plánovanie činností. 

 

 Ďalšia vynikajúca aplikácia, s ktorou som sa počas školenia stretla sa nazýva Telescopictext. Využila 

som ho už pár krát aj ja v rámci úvodnej motivácie na hodine, kedy som napísala v aplikácií vetu 

a pomocou dataprojektora som žiakom názorne ukázala znenie zadania. Jednotlivé slová vo vete mali 

žiaci nahradiť iným výrazom tak, aby veta dávala naďalej význam napr. veta: Do priečinkov si 

ukladáme svoje dokumenty. Slovo „dokumenty“ mali nahradiť iným vhodným slovom. 

  

 

Tak si žiaci zopakovali teoretické poznatky. Pracovali spoločne, aj súperili,  kto vysloví správne nové 

slovo, ako prvý. Pre hodiny anglického jazyka je to nevšedná pomôcka.  Učiteľ to môže využiť aj pri 

hre ako metóde vyučovania. 

Venovali sme sa aj GOOGLE DRIVE, tzv. osobná online kancelária alebo priestor, kde môžu žiaci 

zdieľať, editovať a uploadovať svoje súbory. 
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Zachytila som tam mnohé internetové technológie, no 

väčšina z nich si vyžaduje prihlásenie sa s použitím 

niektorých osobných informácií, ako je telefónne číslo 

alebo email, čo vidím, ako narazenie na problém, 

nakoľko si to vyžaduje schválenie zákonného zástupcu, 

takže skôr vhodná pomôcka pre žiakov stredných 

a vysokých škôl, napr. Creative Commons, nezisková 

organizácia na budovanie globálneho a verejného 

portfólia v oblasti vzdelania a kultúry. 

 

Portál PhotoFunia je zábavnejšia forma výuky , žiaci majú možnosť vytvárať prezentáciu o sebe 

s použitím  obrázkov alebo vlastných fotografií, od prezentovať seba alebo svoj životný štýl. 

 Náš školiteľ nám ukázal svoju koláž, na ktorej boli rôzne obrázky z jeho ciest, obľúbené jedlá, športy, 

knihy, priatelia. Žiaľ, bez registrácie funguje iba, ako mobilná aplikácia. Na rovnakom princípe funguje 

aj Photo Grid Collage Maker , ale len ako mobilná aplikácia. 

 

Na hodinách pri preberaní úpravy zvukov využijem VoiceThread, kde ukážem žiakom ako si vytvoriť 

rozličný zvukový formát, robiť v ňom úpravy atď. Na užívanie je potrebná registrácia.  

Počas hodín, kedy budeme vytvárať videá určite 

stojí za mienku Magisto – Video Editor&Make, 

editor, vďaka ktorému sa dajú vyrábať videá. Pri 

vyhľadávaní informácií na internete si môžu 

žiaci niektoré webové stránky chcieť uložiť na 

neskôr, organizovať, vytvoriť si záložky tzv. 

bookmarks stránok na internete. Táto metóda 

sa volá „social bookmarking“ a práve na školení som sa zoznámila s portálom Diigo, kde je vhodné 

túto metódu žiakom ukázať. Žiakom tento webový konspekt predstavím a tiež spomeniem, že 

jednotlivé linky si môžu ukladať buď ako verejné alebo len na súkromné účely.  

Osobne sa mi veľmi páči How secure is my password , kde sme si so žiakmi na hodine overili, aké silné 

majú svoje heslá do emailových adries. Preshing on Programming  je vhodná pomôcka ukázať 

žiakom, ako si môžu nechať vygenerovať heslo, keď im dôjde nápad, či inšpirácia. 
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Toto odborné školenie mi dalo množstvo 

ďalších nových poznatkov a podnetov na to, aby som 

mohla vytvárať pre žiakov hodiny zaujímavejšie, 

inovatívnejšie založené na IKT.  Získala som prehľad 

o novinkách v tejto oblasti. Spomínala som už vyššie, 

že nie všetky sa dajú zaviesť do praxe nakoľko si to 

žiada registráciu, no sú aj také, ktoré môžeme 

využívať plnohodnotne a bez zaevidovania. Niektoré 

aplikácie chcem využiť a prepojiť ich aj na hodinách Etickej výchovy (vyrobiť si plagát pomocou IKT, 

rôzne názorné pomôcky) a Výtvarnej výchovy, kde si žiaci môžu osvojiť nové techniky, napr. vytvoriť 

koláž pomocou aplikácie na internete a následne z vhodného materiálu vyrobiť asambláž.   

 

Záverom budem citovať môjho školiteľa „Throwing the coursebook into the sea: an 

opportunity for student – centred teachers.“,  Amadeu Marin.  

 

 


